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"ഭരണഭാഷ മാ ഭാഷ"
േമെല  ്നം. A1/46078/2019/DCE തീയതി 26.02.2021

പി എസ് സി െസ റി െട ക  ് ബ െ  സർ ാർ േകാേളജ് ിൻസി ൽമാ െട അറിവിേല ായി
അയ . ക ിൽ പരാമർശി  അധ ാപകർ അവ െട േപരി  േനെര നൽകിയിരി  തീയതിയിൽ
സയമയ മം അ സരി  ്സർവീസ് െവരിഫിേ ഷനായി തി വന രം പ ം േകരള പി എസ് സി െട
ആ ാന കാര ാലയ ിൽ ബ െ  േരഖകൾ സഹിതം ത മായി ഹാജരാ വാൻ നിർേദശം
നൽേക താണ്. നിയമന പരിേശാധന  ഹാജരാ  അധ ാപകർ COVID 19 നിർവ ാപന / തിേരാധ

വർ ന െട ഭാഗമായി േകരള  പി എസ് സി  നിർേ ശി ിരി  ൻക ത കൾ നിർബ മാ ം
പാലിേ താണ്. 
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     ോകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ

  തിരുവെബ്സനന്തപുരം
നമ്പർ :  AA&VW II(2)/04/2021-KPSC                              തീയതി : 18.02.2021

ോപ്രേഷിതൻ
     െസക്രട്ടറി
     ോകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ 
     പട്ടം , തിരുവെബ്സനന്തപുരം  

സവീകേർത്താവെബ്സ്
    ഡയറക്ടർ 
     ോകോോളജ്  വെബ്സിദ്യാഭയാസ വെബ്സകുപ്പ് 
     ോകോോളജ് വെബ്സിദ്യാഭയാസ വെബ്സകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെടെ കോരയാലയം
     വെബ്സികോസ് ഭവെബ്സന
     തിരുവെബ്സനന്തപുരം  - 33
സർ,

വെബ്സിഷയം: നിയമനപരിോശാധന-ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ ഹാജരാകുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1) 14.12.2010 തീയതിയിെല 41/2010/ഉദ്യ.ഭ.പ.വെബ്സ. നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവെബ്സ്

2) ോകോോളജ് വെബ്സിദ്യാഭയാസവെബ്സകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെടെ
A3/36083/2020/DCE(XI)  dated 15.01.2021
A2/46143/2019/DCE(X)  dated 23.01.2021
B4/68095/2019/DCE  dated 21.12.2020
എന്നീ നമ്പർ കേത്തുകേൾ

     സൂചന  (1)  െല ഉദ്യത്തരവെബ്സ് പ്രേകോരം എല്ലാ പി  എസ് സി നിയമനങ്ങളും പി  എസ് സി യുടെടെ
െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ  റിോപ്പാർട്ട്  കൂടെി  വെബ്സാങ്ങിയ  ോശഷോമ  െറഗുലൈറ്റസ്  െചയ്യാവൂ  എന്ന്
ഉദ്യത്തരവെബ്സായിരുന.  സർവ്വീസ് െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ റിോപ്പാർട്ട് നൽകുന്നതിന് മുന്നോന്നാടെിയായി,  ോകോോളജ്
വെബ്സിദ്യാഭയാസ വെബ്സകുപ്പിൽ ോസവെബ്സനമനുഷ്ടിക്കുന്നതും സർവ്വീസ്  െറഗുലൈറ്റസ്  െചയ്യെപ്പോടെണ്ടതുമായ  31
അദ്ധ്യാപകേരുെടെ  സർവ്വീസ്  െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ 08.03.2021  -ന്  നടെത്തുവെബ്സാൻ  കേമ്മീഷൻ
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെി ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർക്ക് പ്രേസ്തുത തീയതിയിലും  സമയത്തും  സർവ്വീസ് െവെബ്സരിഫിോക്കഷന്
ോവെബ്സണ്ടി  പി  എസ്  സി  യുടെടെ  പട്ടത്തുള്ള  ആസ്ഥാന  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകേണെമന്ന  നിർോദ്ദേശം
അടെിയന്തിരമായി നൽോകേണ്ടതാണ്.

08.07.2019  െല  GO  (Ms)  133/2019/GAD  നമ്പർ   ഉദ്യത്തരവെബ്സ്  പ്രേകോരം   നിയമന
പരിോശാധനയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന   ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ ,  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്   ഫീസിനത്തിൽ 210/- രപ “
0051-PSC-800-StatePSC-99-Other  receipts   ” എന്ന  ശീർഷകേത്തിൽ  ഒടുക്കോക്കണ്ടതാണ്.



അസ്സൽ  തിരിച്ചറിയൽ  പത്രികേ  മുന്നഖാന്തിരം  നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക്  ഹാജരാകുന്നവെബ്സർ  ോമൽ
തുകേ  ട്രഷറിയിൽ  ഒടുക്കക്കി  ഒറിജിനൽ   ചലാൻ   നിയമന  പരിോശാധനാ    സമയത്ത്
ഹാജരാോക്കണ്ടതാണ്.  എന്നാൽ  വെബ്സൺ  ൈറ്ടെം  െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  മുന്നഖാന്തിരം
നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക്  ഹാജരാകുന്നവെബ്സർ  ോമൽ  തുകേ  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെടെ  വെബ്സൺ  ൈറ്ടെം
രജിോസ്ട്രേഷൻ  െപ്രോൈറ്ഫലിെല  സർവ്വീസ്  െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ  ലിങ്ക്  സന്ദർശിച്ച  ോശഷം    e-
payment    സംവെബ്സിധാനത്തിലൂടെടെ മാത്രം ഒടുക്കോക്കണ്ടതാണ്  .  ടെി  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെടെ ഫീസ്  Manual
Challan/e-challan പ്രേകോരം സവീകേരിക്കുന്നതല്ല.

െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ സമയത്ത് നിയമനശിപാർശാ കേത്തിെല ോമൽ വെബ്സിലാസം െതളിയിക്കുന്നതിനായി
കേമ്മീഷൻ  അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള്ള  താെഴെപ്പറയുടന്ന  തിരിച്ചറിയൽ  ോരഖകേളിോലെതങ്കിലും  ഒനം,  ോജാലി
െചയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ  /വെബ്സകുപ്പിൽ നിനം തിരിച്ചറിയൽ കോർഡ് നൽകേിയിട്ടുള്ള പക്ഷം ആയതും
കൂടെി നിർബന്ധമായുടം ഹാജരാക്കണെമന്ന് ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർക്ക് വെബ്സയക്തമായ നിർോദ്ദേശം നൽോകേണ്ടതാണ്.
നിയമനശിപാർശാകേത്തിെല  ോമൽ  വെബ്സിലാസവും  തിരിച്ചറിയൽ  ോരഖയിെല  ോമൽവെബ്സിലാസവും
വെബ്സയതയസ്തമാെണങ്കിൽ  ടെി  ോമൽവെബ്സിലാസത്തിെല  വെബ്സയക്തി  ഒരാൾ  തെന്നെയന്ന്  െതളിയിക്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ/വെബ്സിോല്ലജ്  ഓഫീസർ നൽകേിയത്)  ഹാജരാക്കണെമന കൂടെി
നിർോദ്ദേശം നൽോകേണ്ടതാണ്.

1. ഇലക്ഷൻ കേമ്മീഷൻ നൽകേിയ 
ോവെബ്സാട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

2. ോദ്ശസാൽകൃത ബാങ്കുകേൾ നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ
പതിച്ച പാസ്ബുക്ക്

3. ൈറ്ഡ്രൈവെബ്സിംഗ് ൈറ്ലസൻസ് 4. പാോസ്പാർട്ട്

5 അഡവോക്കറ്റ് ആയി എൻോറാൾ 
െചയ്യുന്നവെബ്സർക്ക് ബാർ കേൗൺസിൽ 
നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച 
ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

6. സാമൂഹയോക്ഷമ വെബ്സകുപ്പ് വെബ്സികേലാംഗർക്കു 
നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ 
കോർഡ്

7. ോകേരള സംസ്ഥാന സർവ്വ്കേലാശാല 
ജീവെബ്സനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ 
പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

8. വെബ്സിമുന്നക്ത ഭടെൻമാരുെടെ ഡിസ്ചാർജ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ജില്ലാ ൈറ്സനികേ ോക്ഷമ 
ഓഫീസർ വെബ്സിമുന്നക്ത ഭടെൻമാർക്ക് നൽകുന്ന 
ോഫാോട്ടാ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

9. ോമാോട്ടാർ വെബ്സാഹനവെബ്സകുപ്പ് നൽകുന്ന 
കേണ്ടക്ടർ ൈറ്ലസൻസ്

10. ോകേന്ദ്ര ഗവെബ്സൺെമന്റ് നൽകുന്ന ആധാർകോർഡ്

11. വെബ്സികേലാംഗരായ 
ഉദ്യോദ്യാഗാർത്ഥികേൾക്ക് െമഡിക്കൽ 
ോബാർഡ് നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച 
െമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

12. െഷഡയൂൾ ബാങ്കുകേൾ/ോകേരള ോസ്റ്റേറ്റ് ോകോ-
ഓപ്പോററ്റീവെബ്സ് ബാങ്ക്/ഡിസ്ട്രേിക്റ്റ് ോകോ-ഓപ്പോററ്റീവെബ്സ്
ബാങ്കുകേൾ എന്നിവെബ്സ നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച 
പാസ്ബുക്ക്

      ോമൽ  പറഞ്ഞ  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെടെ  നിയമനവുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട  പി  എസ്  സി  യുടെടെ
നിയമനശിപാർശാ  കേത്തിെന്റയുടം  നിയമന  ഉദ്യത്തരവെബ്സിെന്റയുടം  നിയമനാധികോരി  സാക്ഷയെപ്പടുക്കത്തിയ
പകേർപ്പ്  അയച്ചു  തന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ  െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ  തീയതിക്കു  മുന്നൻപ്  ലഭിക്കത്തക്കവെബ്സണ്ണം  അയച്ചു
തോരണ്ടതാണ്.

നിയമനപരിോശാധനയ്ക്കായി  ജീവെബ്സനക്കാരുെടെ  പ്രേമാണങ്ങൾ  അയച്ചുതരുന്നത്  കേർശനമായുടം
നിയമനശിപാർശാക്രമത്തിലാകേണം  .  ക്രമം  െതറ്റിച്ച്  നിയമന  പരിോശാധന  നടെത്തുന്നത്  മൂലം
ഉദ്യണ്ടാകുന്ന അനന്തരപ്രേശ്നങ്ങളുെടെ  (സീനിോയാറിറ്റി  തർക്കം/ോകോടെതി  വെബ്സയവെബ്സഹാരം മുന്നതലായവെബ്സ)  പൂർണ
ഉദ്യത്തരവെബ്സാദ്ിതവം ബന്ധെപ്പട്ട വെബ്സകുപ്പിനായിരിക്കും എന്ന വെബ്സിവെബ്സരം അറിയിക്കുന.

നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക്     ഹാജരാകുന്ന   ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ    COVID 19  



List of employees scheduled for Service Verification in Collegiate Education Department for
March 2021

Name Verification
DateDesignation TimeDate of BirthSl. No.

08.03.2021SREEJA K V Lecturer in Physics 09:30 AM23.01.19861

08.03.2021
UDAYA CHANDRAN

THAMPY U S
Lecturer in Physics 09:30 AM08.09.19832

08.03.2021NITHIN V G Lecturer in Physics 09:30 AM12.05.19853

08.03.2021SANITHA A Lecturer in Physics 09:30 AM25.10.19834

08.03.2021USHA K Lecturer in Physics 09:30 AM26.05.19895

08.03.2021ASHA K Lecturer in Physics 09:30 AM11.08.19846

08.03.2021RANDEEP N C Lecturer in Physics 09:30 AM20.03.19857

08.03.2021SHEEBA M S Lecturer in Malayalam 09:30 AM25.02.19838

08.03.2021RAJANI V N Lecturer in Malayalam 09:30 AM25.04.19799

08.03.2021ARUN MOHAN P Lecturer in Malayalam 09:30 AM22.05.198710

08.03.2021SHEEBA P Lecturer in Malayalam 09:30 AM28.04.197411

08.03.2021SOMALAL T M Lecturer in Malayalam 09:30 AM31.05.198412

08.03.2021VINOD THOMAS Lecturer in Malayalam 09:30 AM05.01.197913

08.03.2021AJITH KUMAR P Lecturer in Malayalam 09:30 AM25.05.197514

08.03.2021PRAVEENRAJ K Lecturer in Malayalam 09:30 AM02.03.198015

08.03.2021PRAJULA P Lecturer in Malayalam 09:30 AM09.11.198316

08.03.2021SAVITHA RANI G S Lecturer in Malayalam 09:30 AM20.04.198617

08.03.2021DEEPA NARAYANAN Lecturer in Malayalam 09:30 AM30.05.198518

08.03.2021SHAMNA NM Lecturer in Malayalam 09:30 AM24.03.198719

08.03.2021RAJEESH M Lecturer in Malayalam 09:30 AM15.04.197720
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The incumbents must login to their One-Time registration profile and pay the amount by ePayment by clicking the Make Payment button in
the Service Verification page.
Other modes of payment like e-Chalan or manual chalan etc. will not be accepted



TimeVeritication
DateDate of BirthDesignationSl. No Name

09:30 AM3'1.05.1986Lecturer in MalayalamPBASHEENA S L

09:30 AM08.03.202104.o7.1979Lecturer in CommerceAJITHAFIANI
UNNIKRISHNAN

09:3O AM08,03.202130.08.1982Lecturer in CommerceSUNITHA U

09:30 AM08.03.202106.05.1984Lecturer in CommerceJANSY C M

09:30 AM08.03.202104.04.1988Lecturer in CommerceNIMA CHANDRAN

09:30 AM08.03.2021Lecturer in CommercePRAKASHAN K

08.03.202108.05.1978Lecturer in CommerceLINIE DABLI27

09:30 AM08.03.202109.05. 1987Lecturer in Commerce28

09:30 Al,408.03.202106.05.1989Lecturer in Commerce29

09:30 AM03.02.1985Lecturer in CommerceBIJISHA K

09130 AM08.03.202110.02.',1985Lecturer in CommerceSHYJU KOODAYIL31
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